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El cupó diari de 
l’ONCE deixa 1’4 
milions d’euros 
al municipi
Miguel Ángel Bachot 
ven a Can Sant Joan 40 
butlletes del número 
premiat, el 35.147 PÀG. 13
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El sistema sanitari continua estressat 
però ha recuperat part de la normalitat
Montcadencs que treballen a centre hospitalaris de referència expliquen la seva experiència en pandèmia

UN ANY AMB LA COVID-19

El 8 de març del 2020 es va de-
tectar el primer cas de Covid-19 
al municipi. D’aleshores ençà, 
segons les dades facilitades pel 
Departament de Salut de la Ge-
neralitat, el nombre d’infectats 
diagnosticats al municipi en 
el moment de tancar aquesta 
edició superava els 2.650 i el 
nombre de defuncions, la sei-
xantena. 
Un any després de l’inici de 
la pandèmia, les restriccions 
continuen marcant el dia a dia 
de la ciutadania, condicionant 
l’agenda municipal i causant 
greus perjudicis econòmics, 
especialment en sectors com el 
de la restauració, el comerç, la 
cultura i l’oci.

Futur immediat. Malgrat que ja 
s’ha començat a vacunar una 
part de la ciutadania –a Mont-
cada, encara per sota del 2% 
de la població–, les autoritats 
sanitàries segueixen tement 
l’arribada d’una quarta onada 
del virus, per això es manté el 
confi nament perimetral fi xat a 
principi de gener –fi ns a mitjan 
de febrer limitat al municipi i, 
en aquests moments ampliat a 
la comarca– i d’altres mesures 
restrictives com el tancament 
de l’activitat comercial durant 
els caps de setmana, tret dels 
serveis considerats essencials. 
En aquesta edició de La Veu i 
també en el proper número, 
farem balanç del que ha estat 
aquest primer any de pandè-
mia amb testimonis de l’àmbit 
sanitari, polític, econòmic, social 
i cultural, amb l’objectiu de co-
nèixer l’abast d’aquesta crisi des 
de diferents punts de vista i en 
l’àmbit que ens ocupa, que és 
el local. 

Pilar Abián | Redacció

LA VIDA EN PANDÈMIA
Aviat farà un any que la mascareta va 
esdevenir obligatòria per tal d’evitar contagis 
del virus, que es transmet per via aèria

El Departament de 
Salut fi xa el nombre de 
positius al municipi per 
sobre dels 2.650 des 
del març del 2020

‘Seguim al peu del canó, malgrat la pressió’ 

‘No veus un fi nal i la incertesa ho inunda tot’
NATÀLIA MIMÓ,  infermera supervisora d’unitat de l’Hospital de Barcelona

‘La vacuna ha obert un horitzó d’optimisme’
No hem superat la pandèmia, però hem après 
molt i hem millorat en la gestió de la malaltia. 
Ara estem més preparats per atendre els pa-
cients i per protegir el personal de contagis.
Tot i que les UCI encara estan plenes, ja ha 
passat el repunt registrat després de les festes 
de Nadal i podem dir que no hi ha un creixe-
ment sostingut. Ara la corba de contagis és er-
ràtica i no hi ha patrons estables; el problema 
és quan aquesta se sosté en el temps.
Sobre el comportament de les noves variants, 
no tenim prou informació per saber quines són 
més contagioses ni més virulentes. Segons les 
lleis de la genètica, la que perviurà serà la més 

resistent. La gran incògnita continua sent per 
què la Covid-19 pot provocar la mort en algunes 
persones i en d’altres, només símptomes lleus o 
inexistents. Sí que s’ha avançat en el tractament 
del pacient complex i en el coneixement dels 
factors que agreugen la malaltia o l’atenuen.
La immunització de grup que atorga la vacuna, 
sumada a l’adquirida per part de les persones 
que l’han superada i als ràpids avenços de la 
ciència, obren un horitzó d’optimisme sobre el 
fi nal d’aquesta pandèmia. En un futur no molt 
llunyà la Covid serà una malaltia més que es 
tractarà com qualsevol altra afecció de trans-
missió aèria.

GERARD TRIAS, enginyer biomèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona

Ha estat un any molt dur professionalment i 
personal. Al març vaig estar 15 dies tancada 
a casa perquè vaig donar positiu a les proves 
PCR. Hem hagut de fer front a la pandèmia a 
base d’hores, de només descansar un dia a la 
setmana, en detriment de la família.
Hem viscut exposats a l’estrès acumulat. Es-
tem cansats, però no defallim. El que més 
desgasta és que no veus un fi nal i la incertesa 
ho inunda tot. Ens hem omplert d’experiència 
i coneixement amb lliçons apreses dia a dia. 
Jo he hagut de fer un treball personal per pair 
algunes imatges dures que m’ha tocat viure.
El mes de març va ser el més impactant, amb 

la reconversió constant d’espais a l’hospital per 
guanyar més UCI, amb pràctiques i tècniques 
mai viscudes abans, amb malalts semicrítics 
atesos en plantes d’hospitalització. 
La realitat ara és molt diferent. Coneixem més 
la malaltia, sabem com afrontar-la. El que em 
segueix impactant és la solitud dels pacients, 
veure l’hospital buit de visites i haver d’atendre 
els malalts amb els equips de protecció, sense 
poder mostrar res més que els ulls. Malgrat tot, 
a l’Hospital de Barcelona tenim la gran sort de 
comptar amb un gran equip en la direcció mè-
dica i d’infermeria que lidera la motivació de la 
plantilla i es preocupa del seu benestar.

Ara fa un any Vall d’Hebron va convertir-se en 
un hospital de guerra en ple camp de batalla 
i els sanitaris estàvem desprotegits. Els EPI –
equips de protecció personal– es repartien amb 
comptagotes i sota signatura i treballàvem amb 
bosses d’escombraries transformades en bates. 
Tot estava envoltat d’una gran incertesa. Ara la 
situació tendeix a una aparent normalitat, enca-
ra que les especialitats continuen en un segon 
pla i està costant normalitzar els serveis. Hem 
treballat en un entorn d’estrès i de constant 
pressió, però continuem al peu del canó.
El 2021 serà un any de transició i el passarem 
com es pugui, mentre no hi hagi la immuni-

tat total de grups. Tot i que hem avançat, els 
estudis per conèixer la malaltia continuen i la 
investigació requereix de temps.
El que ha estat i continua sent dur és la sole-
dat i l’aïllament dels pacients, que no poden 
tenir la família al costat. I, sobretot, el fet de no 
poder-se acomiadar, això ha marcat molt, ha 
estat horrible.  
També vull destacar el suport de la ciutadania 
i la tasca del voluntariat. He estat l’enllaç de 
donació de material al personal de Vall d’He-
bron de l’Ajuntament i d’empreses de la loca-
litat, com la de Josep Miñarro, que va fabricar 
centenars de pantalles de protecció.

CRISTINA RIERA,  infermera de quiròfan de l’Hospital Vall d’Hebron
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El nivell de contagis de la Co-
vid-19 al municipi s’ha man-
tingut fi ns ara en la línia de 
les poblacions veïnes, sense 
brots importants. Tot i així, en 
els darrers cinc mesos s’han fet 
tres grans cribratges. El primer, 
a l’INS La Ferreria, al mes d’oc-
tubre, va estar envoltat de polè-
mica, ja que moltes de les proves 
es van haver de repetir per una 
errada del laboratori. Inicial-
ment les xifres de contagis van 
ser elevades, però després es va 
constatar que el percentatge de 
positius se situava en el 2%. 
Al desembre, Salut va organit-
zar un cribratge massiu que va 
comptar amb la participació de 
3.050 persones i en què només 
es van detectar dos positius.

Recent. El tercer i últim gran 
cribratge fet fi ns ara a la locali-
tat va tenir lloc el 19 de febrer a 
l’IE El Viver on, segons el De-
partament de Salut, es va detec-
tar una soca britànica del virus. 
Un cop fetes les proves a un 
total de 401 persones –entre 
alumnat i personal docent i ad-
ministratiu–, es va deteminar 
que hi havia 7 nous positius, 

que es van afegir als 14 ja di-
agnosticats prèviament i que es 
trobaven en període de confi na-
ment. 
Com a mesura preventiva, 
l’Ajuntament va decidir clau-
surar alguns espais públics i fer 
tasques de desinfecció al barri, 
així com fer la prova de diagno-
si de la Covid-19 als 41 usuaris 
dels centres oberts per a infants 
i joves que s’ofereixen a l’Hotel 
d’Entitats de Can Sant Joan i 
als respectius monitors. 

Un cribratge massiu i dos més a centres 
educatius en els darrers cinc mesos

UN ANY AMB LA COVID-19

El més recent, a l’IE El Viver, es va fer al febrer en detectar-se una soca britànica que no ha causat fi ns ara cap cas greu

Pilar Abián | Redacció

Comença la vacunació a persones 
grans dependents i als majors de 80

El CAP Les Indianes ha començat 
a subministrar la vacuna de Pfi -
zer/BioNTech a persones grans 
dependents, així com als seus 
cuidadors i també a majors de 80 
anys que no viuen a residències 
ni formen part d’un centre de dia. 
En total, el Departament de Salut 
calcula que es vacunaran 1.600 
veïns prèviament citats.
La vacunació va a càrrec de 
l’equip d’infermeres del CAP que 
ha estat degudament format | PA

11 de març de 2021

L’Ajuntament de Montcada i Reixac 
se suma a la commemoració del 

DIA EUROPEU EN MEMÒRIA DE LES 

VÍCTIMES DEL TERRORISME 

Montcada i Reixac, març de 2021
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ÚLTIMES DADES a Montcada i Reixac

RISC DE TRANSMISSIÓ 1,01 0,92  TOTAL POSITIUS  2.675 562.036

RISC DE REBROT  481 224  VACUNATS (2 DOSIS) 670      193.326 

PACIENTS INGRESSATS 3 1.697  Situació: 4/03/2021 font: Dadescovid.cat
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EVOLUCIÓ ANUAL DE CASOS
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L’estadística evidencia com el nombre de diagnosticats inicialment és baix respecte els mesos posteriors, quan els PCR van començar a fer-se de forma habitual
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Com ha viscut aquest any de 
pandèmia?
Poc imaginàvem el que anàvem 
a passar i a patir. Ha estat un 
any complicat i difícil, no només 
a nivell social i econòmic, també 
per a l’administració local. Amb 
l’estat d’alarma i el confi nament 
vam haver de capgirar la nostra 
forma de treballar d’un dia per 
l’altre. Des d’un punt de vista 
organitzatiu, vam introduir el 
teletreball i també noves formes 
d’atendre i comunicar-nos amb 
la ciutadania. 
Està satisfeta del treball fet 
com per l’administració?
Molt. El personal va respon-
dre molt bé des d’un inici per 
afrontar una situació gens fàcil. 
Especialment, els treballadors i 
treballadores dels serveis essen-
cials. En el cas de Serveis Socials 
durant el confi nament es van 
atendre més de 1.200 persones. 

‘Treballem per donar empara 
a tothom que ho necessiti’
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UN ANY AMB LA COVID-19

Laura Campos lidera el govern de coalició format per ECP i ERC

Tothom ha estat predisposat a 
ajudar per poder tirar endavant 
el dia a dia del municipi.
Alguns d’aquests canvis han 
arribat per quedar-s’hi?
De tota aquesta crisi hi ha hagut 
coses que han estat positives, 
per exemple, les que han acce-
lerat la modernització de l’ad-
ministració. Ens hem dotat de 
certes eines que ens han ajudat 
a organitzar-nos i que faciliten 
poder treballar d’una forma di-
ferent i més efi cient. 

La pandèmia ha obligat a 
modifi car el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) d’aquest 
mandat. En quina mesura?
Quan es va decretar l’estat 
d’alarma l’estàvem acabant de 
redactar i una de les primeres 
coses que vam haver de fer va 
ser, precisament, repensar-lo 
de nou perquè aquelles priori-
tats que teníem com a equip de 
govern, de cop, havien canviat. 
Per tant, el que vam fer va ser 
adaptar aquest PAM a la nova 

realitat i accelerar algunes de les 
actuacions i projectes dins d’un 
pla de xoc que li diem de la Co-
vid-19 per intentar minimitzar 
l’impacte de la crisi en alguns 
sectors del municipi, com el de 
l’activitat econòmica i l’atenció 
a les persones vulnerables.
Creu que el pitjor ja ha passat 
o les seqüeles d’aquesta crisi 
encara es poden agreujar?
Malgrat que ens trobem en un 
context complicat i que hi ha 
molta gent que està patint –re-
cordem que encara n’hi ha que 
arrosega les conseqüències de 
la crisi del 2008–, vull llençar 
un missatge positiu. L’equip de 
govern de l’Ajuntament té un 
pla, un full de ruta i sap quines 
són les actuacions prioritàri-
es. A més, ens hem dotat d’un 
pressupost molt potent per dur-
les a terme. Volem ajudar les 
famílies que més ho necessiten i 
garantir que tothom tingui l’em-
para de l’administració local per 
sortir d’aquesta crisi, per això fa 
mesos que estem treballant en 
aquest sentit. Un altre aspecte 
positiu a destacar és que s’està 
començant a vacunar la pobla-
ció. Esperem que, poc a poc, les 
mesures restrictives es comen-
cin a relaxar, tot i que no podem 
abaixar la guàrdia perquè enca-
ra queden mesos de pandèmia.

VIDEO A LAVEU.CAT 

El 8 de març tot just farà un any del primer cas positiu de Covid diagnosticat al muni-
cipi. En tot aquest temps, l’Ajuntament ha hagut de gestionar una situació mai viscuda, 
que ha implicat canvis organitzatius, amb noves fórmules d’atenció a la ciutadania i, 
sobretot, i ha obligat a establir noves prioritats per fer front a la crisi provocada per la 
pandèmia. L’alcaldessa, Laura Campos, n’ha parlat amb ‘La Veu’ Pilar Abián

Un curs marcat pels grups 
bombolla i aules confi nades

La pandèmia també ha supo-
sat un daltabaix per a l’àmbit 
educatiu. El virus va obligar 
a suspendre les classes pre-
sencials a l’últim quatrimestre 
del curs anterior i n’ha condi-
cionat l’actual. La represa de 
l’activitat lectiva, el passat mes 
de setembre, va generar certes 
reticències entre la comunitat 
educativa davant la possibilitat 
que les escoles fossin un focus 
de transmissió de la malaltia, 
però l’aplicació dels protocols 
anti-covid, com ara la creació 
de grups bombolla i el ras-
treig dels casos positius, han 
evidenciat que les escoles i els 
instituts són espais força segurs. 
“La valoració és positiva per-
què les escoles han funcionat 
amb força normalitat. Hi ha 
classes confi nades de manera 
puntual, però no s’ha hagut 
de tancar cap centre”, ha ma-
nifestat la regidora d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP), qui ha 

lloat la feina de les direccions 
i dels equips docents. Durant 
aquest curs, la Generalitat ha fet 
dos cribratges massius, a l’INS 
La Ferreria i l’IE El Viver.

Bretxa digital. La pandèmia tam-
bé ha fet afl orar amb més força 
les desigualtats per motius eco-
nòmics entre l’alumnat. La ne-
cessitat de fer classes virtuals ha 
posat de manifest que algunes 
famílies no tenen accés a Inter-
net. “Tot i no ser competència 
municipal, hem repartit dis-
positius i connexions a la xar-
xa perquè els alumnes que no 
en tenien poguessin seguir el 
ritme del curs”, ha comentat 
Segovia. 
Per la seva banda, la Generalitat 

es va comprometre a accelerar 
l’aplicació del Pla Educatiu Di-
gital de Catalunya 2020-2023 
per dotar els centres dels recur-
sos necessaris assignant un or-
dinador portàtil a cada alumne 
així com al professorat. 
En el marc d’aquest pla, l’INS 
La Ferreria va rebre a fi nals de 
febrer una remesa de 780 or-
dinadors portàtils per a 3r i 4t 
d’ESO, Batxillerat i cicles for-
matius de Grau Mitjà. La resta 
de centres, però, encara no ha 
rebut els aparells anunciats a 
principi de curs. La directora de 
l’INS La Ribera, Àngels Lon-
gan, ha lamentat que “Educa-
ció no hagi complert el seu 
compromís de prioritzar els 
centres d’alta complexitat, en 
els quals tenim un nombre 
elevat d’estudiants que no te-
nen els mitjans necessaris per 
seguir les classes des de casa”.
En el cas de la Primària, Educa-
ció ha distribuït els ordinadors 
entre el personal docent, però 

queda pendent el repartiment 
dels equips entre l’alumnat del 
cicle superior. 
Fonts consultades per aquest 
mitjà han comentat que a 5è i 
6è hi ha previst lliurar els apa-
rells només entre les famílies 
que no en tinguin. Pel que fa a 
la connectivitat a la xarxa wifi , 
la Generalitat ja va repartir al 
desembre passat els dispositius 

entre els estudiants del cicle su-
perior sense connexió a Inter-
net a casa. A Montcada i Rei-
xac, l’Ajuntament va completar 
la iniciativa amb la distribució 
de connexions per a la resta de 
cursos –des de P3 a 4t– amb 
l’objectiu que tots els infants del 
municipi puguin seguir el curs 
actual des de casa en cas de ser 
confi nats.

La pandèmia ha fet afl orar amb més força la bretxa digital en l’àmbit educatiu

L.Grau/S. Alquézar | Redacció

Alumnes de l’INS La Ferreria rebent els portàtils distribuïts pel departament d’Educació
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‘Una de les coses 
positives d’aquesta 
crisi és que ha 
accelerat el procés 
de modernització de 
l’administració’

La dotació de recursos 
digitals als centres per 
part de la Generalitat va 
amb mesos de retard
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Les contínues restriccions im-
posades per les autoritats polí-
tiques i sanitàries per frenar la 
pandèmia han afectat especial-
ment el sector de l’hostaleria, 
que només va poder treballar 
amb horaris normals durant els 
mesos de juny i juliol. Aquesta 
situació està abocant molts res-
tauradors locals a una situació lí-
mit. “Estem tocats i enfonsats”, 
asseguren. El cens municipal 
situa en prop de 200 els bars i 
restaurants que hi ha a la loca-
litat. Tot i que la incidència de 
negocis que han hagut de tancar 
és, de moment, mínima, els pro-
pietaris – la majoria autònoms–, 
arrosseguen crèdits i deutes acu-
mulats des del març passat.

Pla d’ajudes. Els empresaris de-
nuncien que la tramitació dels 
ajuts de l’Estat i la Generalitat 
és “lenta i insufi cient”, i que 
l’única via per poder seguir ac-
tius és optar a crèdits tous “que 
ens endeuten més sense tenir 

ingressos”, denuncien. Són 
conscients que l’Ajuntament no 
té competències en la matèria, 
però estan convençuts que po-
dria anar més enllà de suprimir 
l’impost de les terrasses.
Els propietaris asseguren que 
l’hostaleria és segura i que les 
mesures restrictives, amb can-
vis constants, l’aboquen a “una 
mort lenta”. En l’actualitat el 
sector pot obrir per servir esmor-
zars de 8 a 10.30h i dinars, de 13 
a 16.30h. La resta de l’horari fi ns 
a les 21h, pot vendre menjar i 
consumi cions només per endur. 
L’aforament interior és del 30% 
i el 100% a terrasses. Aquestes 
mesures podrien canviar a partir 
del 8 de març, amb l’ampliació 
d’obertura fi ns a les 17h.

VIDEO A LAVEU.CAT

L’hostaleria viu ‘indefensa i al límit’
un any amb contínues restriccions
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UN ANY AMB LA COVID-19

‘La Veu’ reuneix representants de bars i restaurants de Montcada i Reixac que qualifi quen la seva situació d’insostenible

Lluís Maldonado | Redacció

Vuit representants del sector de l’hostaleria de Montcada i Reixac van acudir a la trobada amb ‘La Veu’ per explicar com veuen la situació actual

TESTIMONIS

‘Tenim una llosa 
a sobre, ens cal 
més implicació 
municipal’

‘Estem sols, 
farts i sense 
unió per tenir 
més pressió’

José Martínez
La Descarada

‘Els horaris són 
insufi cients i, 
tot plegat, és 
insultant’

‘La incertesa
durant un any 
ens ha deixat 
tocats’

Els empresaris defensen 
que la restauració ‘és 
segura’ i alerten que van 
cap a una ‘mort lenta’

Xavi  Saperas
Deja Vu

Enrique G. Cuervo
Casa Cuervo

Joan Munné
Bar Las Delicias

‘La situació és límit. Ne-
cessitem més hores per 
treballar a la tarda i que 
l’Ajuntament s’impliqui 
directament, a més d’eli-
minar l’impost de terras-
ses’

Yolanda Delgado
Cafè Colon

‘Les ajudes 
no arriben 
i els deutes 
s’acumulen’

Paco Carrillo
Gran Danubio

‘La nostra 
economia 
familiar és 
dramàtica’

‘La manera més suau de 
resumir el que vivim és 
fatal. Continuem oberts 
a base d’endeutar-nos, 
sense tenir ingressos, 
sense rebre les ajudes i 
sense veure un futur clar’ 

Tenir la plantilla en 
ERTO i la incertesa de 
no veure la llum durant 
un any t’afecta psicolò-
gicament, et genera an-
sietat i angoixa. Això és 
el que pitjor porto’

‘ ‘L’hostaleria petita que 
hi ha a Montcada no 
és de negocis per tirar  
d’estalvis. La nostra 
economia familiar és 
dramàtica i el dia a dia, 
lamentable’

‘Només hem pogut tre-
ballar dos mesos en un 
any. No podem aguantar 
més. Amb els horaris ac-
tuals, ens obliguen a tan-
car quan més ens ajuda-
ria. Ho trobo insultant’

‘Anem pel camí del de-
sastre. Vivim una situació 
de caos i em sento un de-
linqüent. A Montcada no 
hi ha una unió hostalera. 
I sense força, no podem 
pressionar’ 
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INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES

El Pla de Mobilitat del Vallès manté el 
túnel sota el Turó rebutjat pel municipi
La majoria de les al·legacions presentades pel consistori han estat recollides, però no s’ha eliminat el projecte que afecta l’R4

L’impacte de desdoblar 
l’R3 al seu pas per 
Mas Rampinyo, una 
altra preocupació local

La Generalitat i el Consell Co-
marcal del Vallès Occidental 
mantenen la intenció de cons-
truir un túnel sota el Turó de 
Montcada per fer un nou ramal 
de l’R4 que vagi directe des de 
Montcada –un cop passada l’es-
tació de Torre Baró– fi ns a Cer-
danyola. Així queda recollit tant 
al Pla de Rodalies com al Pla 
Específi c de Mobilitat del Vallès 
que aprovat recentment. Aquest 
últim proposa una setantena 
d’actuacions encaminades a una 
mobilitat més sostenible, efi cient 
i segura. 
Entre les propostes recollides 
–que tenen com a horitzó tem-
poral l’any 2026 i estan valora-
des en prop de 2.500 milions– 
hi ha la construcció del polèmic 
túnel, que no compta amb el 
visiplau del consistori. També 
hi ha el desdoblament de l’R3 
al seu pas per Mas Rampinyo, 
sobre el qual la corporació local 
ha expressat la seva preocupa-
ció per l’impacte que tindria 
en el barri duplicar les vies així 
com a la construcció d’un nou 
pont sobre el Ripoll.

Oposició manifesta. “Hem ex-
pressat reiteradament que 
aquests projectes suposen una 
nova agressió al municipi; te-

nim una sobreimplantació de 
xarxa ferroviària al territori, 
el que necessitem és eliminar 
o anar integrant infraestruc-
tures, no haver d’acollir-ne de 
noves”, ha manifestat l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP). El 
consistori considera que el túnel 
sota el Turó, a més de suposar 
una agressió mediambiental, sig-
nifi caria la pèrdua de freqüència 
de pas de trens per l’R4 per les 
estacions del centre i Terra Nos-
tra. “Aquesta inversió, pressu-
postada en 180 milions, no és 
necessària, es podria reduir 
el temps del recorregut amb 
trens semidirectes”, opina l’edil.

Malgrat que ambdós projectes 
han estat aprovats per administra-
cions supramunicipals, l’alcaldes-
sa creu que encara hi ha marge 
per revertir-los i es mostra dispo-
sada a fer prevaldre el posicio-
nament local: “Som conscients 
que haurem de defensar els 
nostres interessos per la via de 
la reivindicació, com hem fet 
amb el soterrament de l’R2”.

Pilar Abián | Redacció

El desdoblament de l’R3 al seu pas per Montcada implicaria la construcció d’un nou pont sobre el Ripoll ja que l’actual és de via única

Vols fer algun prec i pregunta
al Ple Municipal?

Envia la teva proposta, fins a 48 hores abans
de la sessió plenària, a  participa.montcada.cat

PÀG. 9

‘DESERT’ COMERCIAL
Un estudi de la Diputació alerta que 
prop del 40% dels locals de Montcada 
i Reixac estan buits
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A causa de la pandèmia, l’homenatge a les víctimes del 
tren que organitza la Taula pel Soterrament –integrada per 
l’Ajuntament, partits polítics i la Plataforma Tracte Just– es 
farà sense públic. L’acte, previst el 17 de març (18h), comp-
tarà només amb l’assistència dels representants municipals 
i membres de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST), però es podrà seguir en directe a través del canal 
Youtube de Montcada Comunicació, laveu.cat i montcada.
cat. L’activitat inclourà un minut de silenci, l’ofrena fl oral al 
monòlit en record de les víctimes, situat entre els carrers Bo-
gatell i Colon, i els parlaments. Després del parèntesi provocat 
per la pandèmia, la Taula també recupera les jornades per 
mantenir viva la reivindicació del soterrament de l’R2, que es 
duran a terme a mitjans d’abril. Les activitats es realitzaran 
al Teatre Municipal i també seran transmeses en directe | PA
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Homenatge a les víctimes del tren, 
en format reduït i transmès en directe



071a quinzena | Març 2021 07Publicitat



08 1a quinzena | Març 202108 Notícies

El nombre d’habitants es manté 
estable respecte el 2020
El Ple va donar llum verda a les dades del Padró d’habitants a 
data de l’1 de gener que situen el nombre de residents al municipi 
en 36.847 –30 més que al 2020– dels quals 18.651 són dones i 
18.196, homes. Pel que fa al repartiment per nuclis, el més po-
blat és el de Montcada Centre-Vallençana i Reixac (9.039 perso-
nes) seguit de Mas Rampinyo, Can Pomada i Mas Duran (7.840). A 
continuació se situen Can Sant Joan (5.411); Montcada Nova i Pla 
d’en Coll (4.094); Terra Nostra (3.445); Can Cuiàs (3.113); la Ribera 
(2.099) i Font Pudenta (1.805) | PA

Montcada i Reixac mantindrà 
la declaració d’àrea amb mercat 
d’habitatge tens fi ns al setembre 
del 2026. El Ple de l’Ajuntament 
ha aprovat amb el vot a favor del 
govern –ECP i ERC– i el prin-
cipal grup de l’oposició –PSC–, 
sol·licitar a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) mantenir 
durant cinc anys aquesta tipifi -
cació amb l’objectiu de contenir 
el preu dels lloguers, tal com es-
tableix la Llei aprovada pel Par-
lament de Catalunya el passat 
mes de setembre en matèria de 
protecció de l’habitatge. 
En les anomenades àrees d’ha-
bitatge tens els arrendaments 
s’han de fi xar d’acord amb l’ín-
dex de referència de preus que 
marca la Generalitat. Si l’habi-
tatge ha estat llogat en els últims 
cinc anys tampoc no poden pu-
jar respecte el contracte anterior,  
si no és que s’hi han fet obres 
de millora –en aquest cas, l’aug-
ment anirà lligat a la inversió i 
mai podrà ser superior al 20%. 
Les persones interessades es po-
den informar al respecte a tra-
vés del web de la Generalitat o a 
l’Ofi cina Local d’Habitatge.  

Situació. Actualment Montcada 
i Reixac ja té la declaració d’àrea 

tensa però amb caràcter transi-
tori, durant un any, pel fet que 
les rendes han sofert un incre-
ment de més del 20% entre els 
anys 2014 i 2019.

Arguments. “Hi ha diferents es-
tudis de l’AMB que posen de 
manifest que al 2018-2019 la 
població metropolitana amb 
règim de lloguer destinava el 
40% de la seva renda a despe-
ses d’habitatge, mentre que 
al 2020 la xifra ha pujat al 
voltant del 44%”, va argumen-
tar al Ple la regidora d’Habitat-
ge, Jessica Segovia (ECP). 
L’edil també va afegir que la 
proposta de mantenir la decla-
ració del municipi com a àrea 
d’habitage tens ha estat consen-
suada amb les delegacions lo-
cals del Sindicat de Llogateres 
i amb la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH). “Amb 
la contenció dels arrenda-
ments pel temps màxim que 

ens permet la llei, pretenem 
aconseguir que la ciutadania no 
hagi de marxar per no poder 
accedir a un habitatge digne i 
assequible”, va manifestar l’edil.

En contra. Cs, amb tres regidors 
a l’oposició, va ser l’únic grup 
que va votar en contra de la 
proposta, que la seva portaveu 
va titllar de “contraproduent”, 
en considerar que “ha revertit 
la tendència de caiguda dels 
preus del lloguer que havíem 
vist en els darrers mesos”, va 
afi rmar la representant de la 
formació, Ana Pellicer. L’edil 
va basar la seva argumentació 
en unes dades –l’autoria de les 
quals no va concretar– segons 
les quals, des de l’aprovació de 
la llei, el preu del lloguer ha pu-
jat a Catalunya un 0,1% i, en al-
gunes províncies, com ara Bar-
celona i Tarragona, entre l’1’1 i 
l’1’4 respectivament.  
L’alcaldessa va tancar el debat 
del punt responent la interven-
ció de la representant de Cs: “El 
que és contrapoduent i prohi-
bitiu és el que costa llogar ac-
tualment a la localitat; volem 
preus raonables i assequibles 
perquè la gent es pugui que-
dar al municipi”.

VIDEO A LAVEU.CAT

L’Ajuntament fa passes per 
contenir el preu dels lloguers
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PLE DE FEBRER

La corporació sol·licita mantenir el municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens
Pilar Abián | Redacció

Prospera la moció en suport a 
Hasél amb els vots del govern
El Ple va aprovar una moció en 
suport al raper Pablo Hasél pre-
sentada pel grup d’ERC, que 
va obtenir el suport d’ECP i el 
vot diferenciat del PSC, mentre 
que Cs va votar-hi en contra. 
El text, a més de comdemnar 
la pena imposada al músic, de-
nuncia les sentències que posen 
en entredit les garanties del 
sistema judicial i la separació 
de poders, reclama la llibertat 
d’opinió i expressió, i manifesta 
el rebuig a totes les agressions 
violentes que s’han produït des 
de la detenció de Hasél, entre 
d’altres qüestions.

Debat. Els grups més crítics amb 
la moció van ser el PSC i Cs. 
Els socialistes, que van votar a 
favor del punt segon i quart del 
text –en defensa de la llibertat 
d’expressió i a favor de la des-

penalització de delictes que la 
puguin limitar–, van censurar 
les manifestacions amb greus 
incidents viscudes a Barcelona. 
“No estem d’acord en què es 
digui que hi ha una regressió 
democràtica al nostre país”, 
va dir el representant del PSC, 
Andreu Iruela. La portaveu de 
Cs, Ana Pellicer, per la seva 
banda, va acusar ERC de voler 
“blanquejar” la imatge de Ha-
sél amb “mentides i manipu-
lacions” i va insistir que el can-
tant no ha estat encausat per 
les seves cançons, sinó per una 
suma d’actuacions “delictives”.
En nom d’ERC, el portaveu del 
grup, Jordi Sánchez, va dir que 
la moció no entrava a valorar 
la pertinença dels comentaris 
inclosos a les cançons de Ha-
sél, sinó la llibertat d’expressió. 
Quant als successos viscuts al 
carrer, va afegir que la seva for-

mació codemna “tots els tipus 
de violència” i va criticar que 
es vulgui criminalitzar el gruix 
dels manifestants per les acci-
ons incíviques o delictives d’uns 
pocs. “Hi ha clarament un in-
terès per aturar les mobilitza-
cions pacífi ques que busquen 
avenços democràtics”, va dir. 
També Mar Sempere (ECP) va 
condemnar la violència gratuïta, 
però va alertar que “no es pot 
criminalitzar la disidència”.

Moció rebutjada. La segona mo-
ció debatuda al Ple, presentada 
també per ERC i a favor d’una 
Llei d’Amnistia, no va obtenir 
el suport de la resta de grups. El 
seu soci de govern –ECP– es va 
abstenir, entenent que l’indult 
és l’única opció realment viable 
per l’equilibri de forces que hi 
ha al Congrés, i l’oposició –PSC 
i Cs– hi va votar en contra.

Pilar Abián | Redacció

Amb la nova Llei, els 
lloguers s’han de fi xar al 
municipi segons l’índex 
de referència marcat 
per la Generalitat 



091a quinzena | Març 2021 09Notícies

Segons un estudi encarregat 
per l’Ajuntament a l’empresa 
Focalizza, dels 1.107 locals co-
mercials que hi ha a Montca-
da, prop del 40% estan buits 
(417). El percentatge més gran 
es troba a Can Sant Joan –un 
45,5% dels 158 establiments 
disponibles–, mentre que la 
major ocupació es concentra al 
centre –un 65% dels 399 locals 
existents. El document va ser 

presentat a la darrera reunió 
de la Taula d’Emergència de 
Comerç –formada per l’Ajunta-
ment i les entitats de comerç–, 
que va constatar la necessitat 
de treballar per revertir aquesta 
situació i millorar el dinamis-
me del comerç local. Una de 
les propostes va ser la creació 
d’una comissió de locals buits 
que faci d’intermediària entre 
els seus propietaris i els poten-
cials emprenedors.

Prop del 40% de locals 
comercials estan buits

COMERÇ

Ho diu un estudi fet el passat octubre a peu de carrer
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La ciutadania 
podrà fer 
preguntes
al Ple virtual

A partir del Ple de març, pre-
vist el dia 25, els veïns que 
vulguin plantejar precs o pre-
guntes al plenari podran fer-ho 
omplint un formulari que tro-
baran al portal ‘Montcada Par-
ticipa’ i que s’haurà d’enviar 
dos dies abans de la sessió. Les 
preguntes seran llegides a la fi  
del Ple i podran ser respostes al 
moment o bé, amb posteriori-
tat, per escrit. “D’aquesta ma-
nera volem normalitzar la 
participació ciutadana al Ple, 
interrompuda per la pandè-
mia”, ha manifestat el regidor 
de Ciutadania, Juan Carlos de 
la Torre (ECP). 

Sessions telemàtiques. Des del 
passat mes de març de 2020, 
a causa de la crisi sanitària, les 
sessions plenàries de l’Ajunta-
ment –que es fan l’últim dijous 
de cada mes– es realitzen de 
forma virtual i es transmeten 
en directe a través del canal 
Youtube de Montcada Comu-
nicació i dels webs montcada.cat
i laveu.cat | LG

Al carrer Barcelona centre hi ha diversos locals comercials buits des de fa anys

Laura Grau | Redacció

Dimecres 17 de març 
de 2021, a les 18 h

En  directe a 
montcada.cat
Programa:

Minut de silenci
Ofrena floral
Parlaments oficials

HOMENATGE
A LES VÍCTIMES 
DEL TREN
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PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR
Oberta al març per a infantil, primària i ESO. 
La majoria de centres ha suspès les portes 
obertes presencials per la pandèmia

PÀG. 12

FONT PUDENTA

Marta López té 16 anys i és 
una de les participants al pro-
jecte Safer Cities. “Fem acti-
vitats per intentar dissenyar 
una Montcada més segu-
ra”, explica la jove, qui opina 
que cal treballar per aconse-
guir ciutats més inclusives: 
“Hem parlat de millorar la 
il·luminació i la vigilància, 
però no podem tenir la policia 
tot el dia al darrere. El canvi 

real no s’aconseguirà fi ns que 
prenguem consciència com a 
societat. L’educació és clau 
per avançar”. 
Marta reconeix que evita pas-
sar per indrets que considera 
poc segurs: “Intento anar per 
zones transitades i ben il-
luminades; em fa por passar, 
per exemple, pel túnel de l’es-
tació de Manresa, els polígons 
o el parc de Mas Duran” | SA

El Centre Obert participa en un projecte 
per construir ciutats més segures
La iniciativa, de l’ong Plan International, busca l’empoderament de les joves per lluitar contra l’assetjament al carrer

L’assetjament al carrer és una 
forma de violència que s’ha 
normalitzat i que impedeix les 
dones gaudir de l’espai públic 
i del seu dret a moure’s lliure-
ment. Amb l’objectiu de pro-
moure solucions perquè les 
ciutats siguin espais d’inclusió, 
tolerància i oportunitats, l’ong 
Plan International, que treba-
lla en la defensa dels drets dels 
infants, ha posat en marxa el 
projecte Safer Cities Girls, que 
compta amb el fi nançament de 
la Comissió Europea. Una vin-
tena d’adolescents del Centre 
Obert Font Pudenta, gestionat 
per Aldees Infantils, participa 
en aquesta iniciativa, que pre-
tén estudiar la percepció de les 
noies sobre la seva seguretat a 
diverses ciutats de França, Bèl-
gica i Espanya, entre les quals 
es troba Montcada i Reixac. 

“Safer Cities posa el focus en la 
construcció de municipis més 
segurs per a les dones, tenint 
com a punt de partida les 

seves experiències i propos-
tes”, explica Antonia Ramón, 
coordinadora del Centre Obert 
de la Font Pudenta, qui desta-
ca que el projecte també busca 
l’empoderament de les noies 
perquè siguin el motor de canvi 
de les seves ciutats. 

Diagnòstic. Safer Cities té com a 
punt de partida la realització 
d’una radiografi a sobre la per-
cepció de seguretat dels parti-
cipants. Les dades es recopilen 
a través d’un mapa al web del 
projecte que servirà per quanti-
fi car la magnitud del problema 
de l’assetjament al carrer. Les jo-
ves que viuen a les ciutats partici-
pants poden compartir les seves 
experiències de forma anònima, 
assenyalant els motius pels quals 
no s’han sentit segures. 
Paral·lelament, s’ha obert un 
procés de participació en el qual 
els joves dels tres països partici-
pants poden refl exionar sobre 
la qüestió i conèixer les aporta-
cions de persones expertes i res-
ponsables públics. La primera 
d’aquesta trobada virtual, amb 
prop de 500 joves, es va fer el 
9 de febrer i n’hi ha previstes 
dues més, als mesos de març i 
abril. “L’objectiu és treballar 
l’assetjament al carrer des 
de la vessant transformado-

ra de gènere, amb tallers de 
sensibilització i formació”, ha 
manifestat Ramón. Una vega-
da fi nalitzat el procés de debat 
i refl exió, la idea és que els jo-
ves del Centre Obert Font Pu-
denta traslladin a l’Ajuntament 
les propostes recollides per mi-
llorar la seguretat de la ciutat. 
“Els adolescents han de ser 
ciutadans de primera i han 
de poder expressar les seves 
opinions”, ha indicat la coordi-
nadora del Centre Obert.

VIDEO A LAVEU.CAT

Sílvia Alquézar | Font Pudenta

El treball s’està 
realitzant a diverses 
ciutats de França, 
Bèlgica i Espanya

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

Joves del Centre Obert Font Pudenta van participar el 9 de febrer a la primera trobada virtual del projecte per debatre sobre l’assetjament al carrer

‘Em fa por passar per alguns llocs’

A càrrec d’Eva Porta,
psicòloga i psicopedagoga. 

XERRADA PER A MARES I PARES:
Dijous 18 de març, a les 19 h 6-12

anys

“PER UN BON ÚS DE LES PANTALLES A LA PRIMÀRIA”
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

A/e: passa@montcada.org
Telèfon: 633 334 753

SALA VIRTUAL (per Zoom),

a través de www.montcada.cat
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El programa del Dia Internacio-
nal de la Dona Treballadora a 
Montcada i Reixac –veure pà-
gina 14– se centra en la mirada 
interseccional cap a les reivin-
dicacions i drets de les dones. 
Aquesta visió vol mostrar la gran 
diversitat de dones, les experièn-
cies de les quals són creuades 
per diferents eixos de desigualtat 
com ara l’origen, l’ètnia, el color 
de la pell, l’edat, la classe social, 
l’orientació sexual o la religió, 
entre d’altres. En funció del con-
text on es trobin les dones, viu-
ran situacions amb més o menys 
difi cultats i podran o no gaudir 
dels drets que els pertoquen. 
La mirada interseccional es pre-
gunta si el feminisme dels països 
occidentals té prou en compte 
la diversitat de les desigualtats 
que viuen moltes dones del seu 
entorn o d’altres procedències. 
“El context de pandèmia ha 

fet afl orar una crisi sistèmica 
de múltiples dimensions i, com 
sempre, les dones són les més 
afectades per aquesta situa-
ció”, opina la regidora d’Igual-
tat, Feminismes i LGTBI, Jessica 
Segovia (ECP). L’edil anima la 
ciutadania a participar a les ac-
tivitats telemàtiques i presencials 
previstes al programa. 

Debat. Al llarg del mes de març hi 
haurà una dotzena d’activitats per 
commemorar el 8M, majoritària-
ment en format virtual, proposa-
des des del Consell de Dones. Un 
dels plats forts del programa és 
la taula rodona en línia ‘Dones, 
drets laborals i migració’, el 12 
de març (18h). Les ponents seran 
Daybelyn Juares, de Mujeres Mi-
grantes Diversas; Vania Arana, 
de Las Kellys, i Áurea Ayón, de 
Sindillar. Les inscripcions s’han 
de fer al correu ofi cinadona@mont-
cada.org abans del dia 10.

Teatre. L’altra proposta destaca-
da del 8M és la representació de 
l’obra ‘No es país para negras’, 
amb Silvia Albert, el 26 de març 
(19h), a l’Auditori Municipal. 
L’actriu, nascuda a Sant Sebas-
tià, explica 40 anys de la seva 
vida i durant el relat, amb hu-
mor, parlarà sobre el racisme, la 
sexualitat i la identitat. L’entrada 
serà gratuïta.

Manifest. El dia ofi cial de l’efe-
mèride, el 8 de març, es difondrà 
per les xarxes socials i pels webs 
laveu.cat i montcada.cat, un vídeo 
on dones del municipi llegiran el 
manifest commemoratiu. El ma-
teix dia, a les xarxes de les bibli-
oteques –@bibsmir– hi haurà re-
comanacions de llibres infantils 
i juvenils sobre la igualtat. I el 7 
de març, el col·lectiu Kariatydes 
convida les montcadenques a 
participar a la Marxa de torxes 
que es farà a Sabadell (19h).

Montcada debat sobre els factors 
que provoquen més desigualtats

Sílvia Alquézar | Redacció

DIA MUNDIAL DE LA DONA TREBALLADORA

El programa inclou propostes virtuals i presencials, taules rodones, mostres i teatre

L’actriu donostiarra Silvia Albert representarà l’obra ‘No es país para negras’, programada el 26 de març, a l’Auditori Municipal

CC
CB

LM

La il·lustradora barcelonina, de 31 anys d’edat, s’ha en-
dut el guardó –dotat amb 650 euros– amb un disseny 
on  dones de diferents cultures emeten missatges rei-
vindicatius i de solidaritat. Miró, que compagina la seva 
vocació artística amb la seva feina com a tècnica d’in-
serció social, s’ha inspirat en les manifestacions multitu-
dinàries del 8 de març. “He intentat plasmar un femi-
nisme interseccional, que inclogui totes les mirades i 
diferents tipus de dones”, ha explicat l’autora, contenta 
d’haver guanyar el primer concurs de cartells al que es 
presenta. El jurat ha atorgat dos accèssits, valorats en 
250 euros cadascun, a David Gutiérrez i Jaume Gubia-
nas, també de Barcelona. Les propostes presentades, 
més d’una trentena, romandran exposades a la Casa de 
la Vila fi ns al 21 de març | LG

Lali Miró guanya el concurs 
de cartells del 8 de març
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CASAL
D’ESTIU

PER INFANTS DE PRIMÀRIA

REGIDORIA D’INFÀNCIA 
I JOVENTUT 

A 

REUNIÓ INFORMATIVA 
GENERAL

DIJOUS 25 DE MARÇ DE 2021, 
A LES 17.30 H

Si la situació sanitària ho permet, 
es farà presencial al Teatre Municipal 

(no podrem oferir servei de canguratge).
Si no és possible, serà virtual. 

Us informarem per mitjà del web 
i les xarxes socials de l’Ajuntament

www.montcada.cat 
ajuntament.montcada @ajmontcada 

Per assistir-hi, envieu 
un correu electrònic a 

joventut@montcada.org

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

AR
XI

U
/ R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

Sílvia Alquézar | Redacció

Pas important per lluitar contra 
la segregació escolar al municipi
La matrícula viva es repartirà entre tots els centres, excepte els d’alta complexitat

El Departament d’Educació ja 
ha publicat el nou decret de 
preinscripció per al curs 2021-
2022, que tindrà lloc del 15 
al 24 de març per a l’alumnat 
d’educació infantil i primària, i 
del 17 al 24 de març per a la 
secundària obligatòria. Aquest 
curs, tot el procediment es durà 
a terme de forma telemàtica i es 
donarà suport extraordinari a 
les famílies que no disposin de 
mitjans per fer-ho.
Enguany, a causa de la Co-
vid-19, els centres opten per 
la via virtual per mostrar les 
seves instal·lacions abans de 
la preinscripció i els concertats 
ofereixen visites presencials, 
amb cita prèvia i grups reduïts. 
Per a informació específi ca, cal 
adreçar-se a cada centre. D’al-
tra banda, els instituts públics 

organitzen una reunió en línia 
(18h) per aclarir dubtes: a La 
Ribera serà el 9 de març, a La 
Ferreria, el dia 10, i al Montser-
rat Miró, l’11.

Altres novetats. La nova convoca-
tòria presenta canvis importants 
per reduir la segregació escolar. 
Una de les novetats és que la 
matrícula viva es distribuirà de 
manera equilibrada entre tots 
els centres, excepte els d’alta 
complexitat, que blindaran les 
seves ràtios per no acollir alum-
nat fora de termini. “Per prime-
ra vegada, hi ha una visió glo-
bal de tots els centres públics i 
concertats per treballar contra 
la segregació escolar. És una 
gran notícia”, ha destacat la re-
gidora d’Educació, Jessica Sego-
via (ECP), qui també considera 
molt positiva la reducció de la 

ràtio per al curs vinent al mu-
nicipi. Així, el nombre màxim 
d’alumnes per aula serà de 27 a 
l’etapa de secundària i de 23 a 
les escoles de primària –22 per 
al les de màxima complexitat. 
Un altre dels canvis del nou 
decret de preinscripció és que, 
per primera vegada, s’inclou la 
pobresa o el risc de patir-la com 
un factor per reservar places de 
necessitats educatives especials. 

Grups. A causa de la davallada 
de la natalitat, Montcada per-
drà el curs vinent un grup de 
1r d’ESO a l’INS La Ferreria 
i un de batxillerat a l’INS La 
Ribera. Pel que fa a primària, 
l’escola Font Freda només tin-
drà un grup de P3 –enguany en 
té dos– i es crearà un nou grup 
de 4t, tot i que encara falta con-
cretar a quin centre.

El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 28 de gener de 2021, va acordar: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità per a la implantació de 
magatzems tecnològics en l’activitat industrial de Montcada i Reixac. 

SEGON.- Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 
8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.

TERCER.- Sol·licitar informe als ajuntaments quin àmbit territorial confina amb el municipi de Montcada 
i Reixac.

QUART.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials (Departament 
d’ Empresa i Coneixement i Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental) .

El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat e- Tauler.

L’Alcaldessa, Laura Campos Ferrer

23/02/20121 

EDICTE

Segons les restriccions sanitàries vigents, les sessions seran 
presencials o virtuals amb cita prèvia. Us mantindrem informats 

i informades per mitjà de les xarxes socials.

@cantauler · @CanTauler · Espai Jove Can Tauler

2021
Del 22 de març
al 26 d’abril

Inscripcions fins el 31 de març:           aprop@montcada.org         667 173 249

22
D l 22 d

Mostra
d’Ensenyament

TROBADES 
VIRTUALS: QUÈ,
QUAN, COM, ON, 
PUC ESTUDIAR?

Compartim i resolem dubtes

• Batxillerat: 9 d’abril, 18 h
• PFI: 12 abril, 18 h
• Cicles Formatius de Grau 

Mitjà: 13 abril,  18 h
• Cicles Formatius de Grau Superior:

14 abril, 18 h
• Estudis artístics i esportius: 15 abril, 18 h
• Universitat: 16 abril, 18 h 

ASSESSORIES PERSONALITZADES

• Quines opcions d’estudis tinc? 
•   Funcionament i accés gratuït a Unportal,

el millor cercador i comparador d’estudis

ORIENTACIONS

•   Autoconeixement i presa de decisions

XERRADES PER A ALUMNES. INFORMA-TE’N, 
ESCULL, FES-HO PER TU!

• Què en trec ara d’estudiar? 
• (Re)enganxa’t als estudis!

XERRADA PER A FAMÍLIES. 26 D’ABRIL, 18 h.

• Quines opcions d’estudi té el meu fill/a?

Aquesta imatge de famílies visitant els centres educatius –corresponent a un curs anterior– no es produirà enguany per la Covid-19
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QUAN HO
RECOLLIREM?

Els abandonaments il·legals 

els recollirem en els propers 

dies, però no immediatament, 

ja que prioritzem les recollides 

programades a través de les 

trucades telefòniques

de la ciutadania.

Aquesta imatge 
enganxada
en mobles i estris 
al carrer identifica 
els abandonaments 
il·legals.

El cupó de l’ONCE deixa
més d’un milió d’euros

Montcada es va endur un pes-
sic important en el sorteig del 
cupó diari de l’ONCE del 25 de 
febrer. El quiosc del carrer Bate-
ria, a Can Sant Joan, va vendre 
40 cupons del número 35.147, 
premiat amb 35.000 euros per 
butlleta. “Estic molt content 
perquè he repartit 1’4 milions 
entre la meva clientela, que és 
de tots els barris del munici-

pi”, ha dit el responsable de la 
parada, Miguel Ángel Bachot. 
Aquest és el premi més impor-
tant que ha distribuït en els 
37 anys que porta a l’ONCE. 
“En vaig donar un fa molts 
anys, quan encara hi havia la 
pesseta, i després dos més de 
màquina”, ha explicat Bachot,  
content d’haver contribuït a 
l’alegria de tantes persones.

VIDEO A LAVEU.CAT

Sílvia Alquézar | Redacció

Bachot, a la dreta de la imatge, amb un client que mostra una de les butlletes premiades
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CAN SANT JOAN POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ

La Xarxa Antirumors fa una crida 
a la col·laboració del veïnat
L’associació La Tregua, Art i Transformació Social prepara el nou Pla d’Acció

Miguel Ángel Bachot ven 40 butlletes del número premiat
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El projecte de la Xarxa Anti-
rumors de Montcada i Reixac 
(XARMiR), que va posar en 
marxa fa sis anys la Regidoria 
de Serveis Socials i Polítiques 
d’Inclusió, inicia una nova eta-
pa de la mà de l’Espai La Tre-
gua, Art i Transformació Social, 
una associació amb una llarga 
experiència en la promoció dels 
valors de la interculturalitat i 
en la lluita contra el racisme i la 
xenofòbia. De fet, ja fa 10 anys 
que participa en la Xarxa Anti-
rumors de Barcelona. 

Partipació. Rebeca Gregson i 
Karolyna Núñez són les res-
ponsables de dissenyar el nou 
Pla d’Acció de la XARMiR. 
“Volem obrir un procés de 
participació perquè són els 
veïns els qui millor coneixen 
la realitat dels barris i els te-
mes en què cal incidir”, ex-
plica Gregson, qui fa una crida 
perquè se sumin noves perso-

nes al projecte, amb seu al Kur-
saal de Can Sant Joan. 
Les dues dinamitzadores consi-
deren que la pandèmia ha agreu-
jat les situa cions de desigualtat, 
generant conductes racistes i 
tota mena de falses creences so-
bre el fet migratori, tema central 
del seu treball de sensibilització. 
“En aquest context és més ne-
cessari que mai desenvolupar 

estratègies que contrarestin 
l’onada de racisme creixent, 
apostant per l’educació co-
munitària”, assenyala Núñez. 
Les persones que vulguin col-
laborar amb la XARMiR po-
den enviar un correu a mont-
cadaantirumors@gmail.com, o bé, 
a través de les seves xarxes 
socials a IG, FB i Twitter (@
xarmir).

Rebeca Gregson i Karolyna Núñez són les noves responsables de la XARMiR a Montcada

Laura Grau | Can Sant Joan
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Accedeix 
a les activitats

Més informació  @igualtatmir i a www.montcada.cat/temes/igualtat/
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Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 9 a 21h

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 15 a 21h. Dissabtes i diumenges: 10 a 14h

laveu.cat/agenda

6 l dissabte
Teatre. ‘Pegados’, de la companyia El 

Terrat & Kaktus Music. Hora: 20h. Lloc: 

Teatre Municipal (entrades exhaurides).

8 l dilluns
8 de març. Difusió del manifest del Dia 

Internacional de la Dona Treballadora 

via xarxes socials.

8 de març. Recomanacions dels llibres 

de l’exposició ‘Com tu i com jo’ (@bibs-

mir). 

9 l dimarts
Exposició. ‘El tabac al descobert’, de 

la Diputació de Barcelona, amb la col-

laboració del Punt d’Assessorament en 

Drogues i Pantalles de l’Ajuntament. 

Fins al 23 de març.

11 l dijous
8 de març. ‘Els horts també són de les 

dones!’. Hora: 11h. Lloc: Parc de la Lla-

cuna. Inscripcions a ofi cinainclusio@

montcada.org.

12 l divendres
8 de març. Taula rodona ‘Dones, drets 
laborals i migració’. Hora: 18h. Plata-
forma Zoom. Inscripcions fi ns al 10 de 
març a ofi cinadona@montcada.org.

13 l dissabte
8 de març. ‘Encara hi ha algú al bosc’, 
de Teatre de l’Aurora & Cultura i Con-
fl icte. Hora: 20h. Lloc: Teatre Municipal. 
Entrades: 18 euros (veure pàgina 18)

14 l diumenge
Visita. Visita guiada a les col·leccions 
del Museu Municipal. Hora: 11h. 
Inscripcions:  museumunicipal@mont-
cada.org.

Concert. ‘Strad, el violinista rebelde’. 
Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal. En-
trades: 10 euros (veure pàgina 18). 

17 l dimecres
Homenatge. A les víctimes del tren. Hora: 
18h. Retransmissió pel canal Youtube 
de Montcada Comunicació, laveu.cat i 
montcada.cat.

18 l dijous
Xerrada. ‘El treball femení al tèxtil a la 
Catalunya del segle XX’, a càrrec de la 
doctora en Història, Montserrat Llonch. 
Hora: 17.30h. Lloc: Auditori Municipal. 
Organitza: Aula MiR.

Xerrada. ‘Per un bon ús de les panta-
lles a primària’, a càrrec d’Eva Porta. 
Hora: 19h. Sala virtual (per Zoom). 
Inscripcions:  passa@montcada.org.

20 l dissabte
Poeticae. ‘Conservando memoria’, de 
la Cia. El Patio Teatro. Hora: 19h. Lloc: 
Tea  tre Municipal. Entrades: 12 euros.

21 l diumenge
Poeticae. Marató Popular de Lectu-
ra Poètica. Hora: 18h. Lloc: Auditori 
Munici pal. Inscripcions a cultura@mont-
cada.org.

25 l dijous
Reunió. Ple de març (telemàtic). Hora: 
18.30h. Retransmissió pel canal You-
tube de Montcada Comunicació, laveu.
cat i montcada.cat.

EXPOSICIÓ
CONCURS DE CARTELLS DEL 8 DE MARÇ

Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

18 DE MARÇ, AUDITORI MUNICIPAL (17.30H)

Organitza: Aula d’Extensió Universitària

TREBALL FEMENÍ EN EL TÈXTIL 
A LA CATALUNYA DEL SEGLE XX
Xerrada a càrrec de Montserrat Llonch

EXPOSICIÓ
PINTURES AL TREMP 
DE JOAN CAPELLA
(1970-2002)

Agenda

EXPOSICIÓ
EL TABAC
AL DESCOBERT

Del 9 al 23 de març

Del 9 de març al 2 de maig

5 6 7

12 13 149 10 118
Quirós El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo GuixDuran

Rambla

J.Relat Rivas DuranRambla

17 1918

J.Relat

20 21
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.Quirós, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

15 16
J.Vila C.Pardo C.Pardo

farmàcies de marçTelèfons d’interès

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos    935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

J.Relat

26 27 2823 24 2522
J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens RamblaQuirós
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La propera edició de ‘La Veu’, el 26 de març

Un any vivint en pandèmia
Aquest mes es compleix un any d’un malson que ningú espera-
va viure. Durant aquest temps hem hagut d’adequar les nostres 
vides a les necessàries restriccions imposades per les autori-
tats sanitàries per frenar l’expansió del virus. Hem passat per 
un confi nament domiciliari de prop de dos mesos, hem hagut 
d’acostumar-nos a l’ús obligatori de mascaretes i a pràctica-
ment deixar de fer vida social. Moltes renúncies que ens han fet 
mal però que es poden superar, si hi ha la família al costat i no 
falta la feina. Aquesta és, sens dubte, la part més dura de tot 
plegat perquè aquesta crisi deixarà empremta vital en moltes 
persones, sobretot en les que han perdut éssers estimats sense 
ni tan sols tenir l’oportunitat d’acomiadar-los. 
Ha estat un any per constatar la nostra capacitat de resiliència i, 
alhora, per mostrar als respectius governs quines han de ser les 
prioritats, començant per garantir una sanitat pública de quali-
tat. Si de moment ens n’estem sortint no és tant pels recursos 
destinats, sinó per les persones que hi treballen.

POETICAE
MARATÓ POPULAR
DE LECTURA POÈTICA

21 de març, 18h 

EDITORIAL

Fins al 21 de març
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Temporada poètica
Març - Abril 2021
MONTCADA I REIXAC

Del 15 al 19 de març
Xarxes socials
RECITA’NS LA TEVA CANÇÓ
Recita la lletra d’una cançó mentre fas una acció 
quotidiana. Envia’ns el vídeo abans del 10 de març

Dissabte 20 de març, 19 h
Teatre Municipal
CONSERVANDO MEMORIA

Teatre poètic

Cia. El Patio Teatre

Diumenge 21 de març, 
a partir de les 18 h 
Auditori Municipal
MARATÓ POPULAR

DE LECTURA POÈTICA
Inscripcions fins al 20 de març

Divendres 9 d’abril, 20 h
Auditori Municipal
NO ERA LLUNY NI DIFÍCIL 

Homenatge a Joan Margarit

Dèria Teatre

Dissabte 10 d’abril, 18 h
Auditori Municipal
POETES CATALANS

Projecció del documental 

i col·loqui amb joves poetes

Dijous 15 d’abril, 19.30 h
Associació Cultural Montcada
“EL MONTSANT: PEDRA I POESIA”
Presentació del llibre

Divendres 23 d’abril
POEMES PER TELÈFON
Durant tot el dia

POESIA DE PROP
A partir de les 17.30 h
Inscripcions fins al 16 d’abril

Dissabte 24 d’abril, 20 h
Teatre Municipal
AMOR OSCURO (SONETOS)

Teatre poètic

Viridiana Producciones

Dijous 29 d’abril, 18 h
Vestíbul Teatre Municipal /Biblioteca
PAPALLONES
Espectacle poètic-musical i lliurament de premis del 
Concurs de poesia “Petit Poeticae”

Més informació i bases 
per participar 

als concursos i activitats: 
www.montcada.cat

Venda d’entrades: 
www.teatremontcada.cat

IXè CONCURS DE POEMES 

ESCRITS PER INFANTS

El tema i l’extensió són lliures. 
Els poemes han de ser originals 
i inèdits. Cada participant pot 
presentar un màxim de tres 
poemes. 
Inscripcions fins al 24 d’abril

S 
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‘PEGADOS’
La comèdia musical, estrenada 
a Barcelona, arriba al Teatre Municipal 

6 DE MARÇ, A LES 20H

Laura Grau | Redacció

Després d’un any de parèntesi a 
causa de la pandèmia, torna el 
cicle Poeticae que la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni dedica a 
la promoció de la poesia. El pro-
grama recupera algunes de les 
propostes que no es van poder 
fer l’any passat i n’incorpora de 
noves, com l’espectacle familiar, 
‘Conservando memoria’, de la 
companyia El Patio Teatro, que es 
farà el 20 de març al Teatre Muni-
cipal (19h). Es tracta d’una obra 
de petit format, per a una cin-
quantena d’espectadors, en què 
l’actriu Izaskun Fernández narra 
històries dels seus avis utilizant 
imatges i records introduïts en 
pots de vidre. El muntatge va ser 
premiat a la Fira Europea d’Arts 
Escèniques per a Nens i Nenes 
de Gijón FETEN 2020.

Homenatge. Un altre plat fort 
del programa és el muntatge 
multidisciplinar ‘Amor oscuro’ 
(24 d’abril, al Teatre Municipal), 
creat per Viridiana Producciones 
a partir de ‘Sonetos del Amor 
Oscuro’, una obra de Federico 
García Lorca que es va publicar 
50 anys després de la seva mort 
en una edició clandestina. El 
grup Dèria Teatre no faltarà a 
la cita amb la poesia, fent un ho-
menatge al poeta Joan Margarit, 
recentment desaparegut. L’obra, 
titulada ‘No era lluny ni difí-

cil’, es podrà veure el 9 d’abril, 
a l’Auditori. L’endemà, aquest 
equipament acollirà la projecció 
d’un documental de Pere Porta-
bella titulat ‘Poetes catalans’ i un 
col·loqui amb joves poetes. I el 
15 d’abril a l’Associació Cultural 
Montcada (19.30h), la poetessa 
local Elisa Riera presentarà el 
llibre de poemes i imatges ‘El 
Montsant: pedra i poesia’, coes-
crit amb Miquel Sánchez. 

Activitats participatives. El 21 de 
març, coincidint amb el Dia Mun-
dial de la Poesia, torna la Marató 
Popular de Lectura Poè tica, que 
es farà a l’escenari de l’Auditori 
Municipal (18h). El programa 
recupera l’activitat ‘Poemes per 
telèfon’, que es va estrenar l’any 
passat durant el confi nament per 
apropar la poesia a les cases de la 
gent via trucada telefònica. Com 
a novetat, destaca la proposta 
del Servei Local de Català ‘Re-
cita’ns la teva cançó’, que anima 
la gent a recitar el fragment d’un 
tema musical en català. Les pe-
ces enviades pel públic al correu 
montcadaireixac@cpnl.cat o al de les 
biblioteques seran emeses per les 
xarxes socials entre els dies 15 
i 19 de març. L’altra novetat és 
‘Poesia de prop’, que proposa dir 
i escoltar poesia en espais oberts 
de cases particulars amb reserva 
prèvia –més informació al web 
montcada.cat.

El Poeticae proposa obres de teatre, llibres, 
i activitats participatives de març a abril
El programa s’inaugura el 20 de març amb l’espectacle familiar ‘Conservando memoria’, premiat a diferents festivals

TEMPORADA POÈTICA
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El 24 d’abril és l’últim dia per presentar treballs a la novena 
edició del concurs de poemes escrits per infants Petit Poe-
ticae, activitat inclosa a l’onzena edició del programa Poeti-
cae. Hi ha dues categories segons l’any de naixement: del 
2011 al 2014 correspon a l’A, i del 2008 al 2010, a la B. El 
tema i l’extensió del poema és lliure, però un mateix autor no 
pot presentar-ne més de dos. La presentació dels poemes 
acompanyats d’un dibuix serà valorada positivament pel 
jurat. Els treballs es poden enviar a l’adreça b.montcada.
em@diba.es o lliurar personalment a qualsevol de les dues 
biblioteques. El veredicte i el lliurament de premis es farà 
el 29 d’abril al vestíbul del Teatre Municipal (18h). En cada 
categoria s’atorgarà un premi que consisteix en un lot de 
material escolar i llibres per valor de 50 euros | LG

Torna el concurs Petit Poeticae

Izascun Fernández, de la companyia El Patio Teatre, en una escena de ‘Conservando memoria’, un viatge per rescatar històries del passat
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Sortim!

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

Informació i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat

Dissabte 13 de març, 
a les 20 h, al Teatre Municipal

ENCARA HI HA 
ALGÚ AL BOSC
TEATRE
Cia. Teatre de l’Aurora & Cultura
 i Conflicte

Preu: 21 euros; anticipada 18 euros

Diumenge 14 de març, 
a les 18 h, al Teatre Municipal

MUNDOS 
OPUESTOS
MÚSICA FAMILIAR
Cia. STRAD, el Violinista Rebelde

Preu: 13 euros; anticipada 10 euros

Dissabte 20 de març, 
a les 19 h, al Teatre Municipal

CONSERVANDO 
MEMORIA
TEATRE POÈTIC 
Cia. El Patio Teatre

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

• La realització dels espectacles està condicionada a les mesures de prevenció de la Covid-19 vigents. En el cas que les funcions 
superin l’horari del toc de queda, les 22 h, a l’hora de tornar a casa s’haurà de justificar el desplaçament amb el certificat 
d’autoresponsabilitat i l’entrada a l’acte.

@TeatreMontcada @teatremontcadaTeatre Municipal de Montcada i Reixac                   
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Dissabte 6 de març, 
a les 20 h, al Teatre Municipal

PEGADOS
TEATRE
El Terrat & Kaktus Music

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

ENTRADES EXHAURIDES

Joan Capella, la força de la línia i el color
PINTURA

L’Auditori acull a partir del 9 de març una selecció de pintures al tremp, amb motiu del 15è aniversari de la mort de l’artista

Maese Pérez explora les infl uències del pintorEl 9 de març arriba a l’Auditori 
Municipal l’exposició ‘Pintura 
al tremp (1970-2002)’, de Joan 
Capella (Montcada 1927-2005), 
una mostra que estava previst 
inau gurar l’any passat, amb mo-
tiu del 15è aniversari de la mort 
del pintor montcadenc, però que 
la pandèmia va obligar a postpo-
sar. L’exposició està formada per 
una selecció de trenta obres pro-
vinents del fons que Capella va 
cedir a l’Ajuntament, integrat per 
més de 1.400, a les quals s’han 
de sumar 200 més adquirides re-
centment pel consistori a la Sala 
Dalmau de Barcelona –el gruix 
de les quals no s’exposaran fi ns 
al centenari del naixement del 
pintor, al 2027.

Elenc. La mostra, que es podrà 
visitar fi ns al 2 de maig, abasta 
30 anys de la vida creativa de 
Joan Capella. Segons el perio-
dista i crític d’art Josep Maria 
Cadena, la selecció feta permet 
constatar que l’artista observava 
els entorns i les situacions més 

humils –com un balcó, un camp 
d’oliveres, uns interiors amb 
vistes i objectes de la vida quo-
tidiana– “per posar de relleu la 
defi nitiva força de la línia i la 
contundència del color”. 
El 14 de març, el pintor i pro-
fessor d’art Maese Pérez, que va 
comissariar la darrera mostra de 
Capella a Montcada el 2016 –ti-
tulada ‘Poètica d’interior’–, farà 
una visita guiada a l’exposició 
per als socis de l’Aula d’Extensió 
Universitària.

Laura Grau | Redacció

Un autoretrat de Capella inclós a la mostra
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Maese Pérez (Caspe, Zaragoza, 1967) 
va fer seva l’expressió ‘la petite sensa-
tion’, del pintor Paul Cézanne, per pro-
posar al públic de la conferència ‘L’obra 
de Joan Capella: ferro i oli’, un interes-
sant joc de coincidències entre algunes 
obres de l’artista i les de grans mestres 
de la pintura. A la xerrada, organitzada 
per l’Aula d’Extensió Universitària el 19 
de febrer a l’Auditori Municipal, Pérez 
va fer gala de la seva gran intuïció artís-
tica i coneixement de l’art per rastrejar 
les petjades que els genis del passat 
van deixar en l’obra de Capella, que 
va saber integrar a les seves creacions 
les troballes d’autors anteriors,  des del 
Greco fi ns a Tàpies, passant per Van 
Gogh, Vermeer, Degas i Cézanne, entre 
els més coneguts. “M’agrada imaginar 
la història de l’art com una gran ‘cas-
sola’, en què cada artista ha anat afegint diferents 
ingredients, donant com a resultat un brou del que 
tots bevem”, va apuntar Pérez, per a qui l’obra d’un 
bon pintor “és el resultat de la suma i la reinterpre-
tació d’infl uències anteriors que cadascú adapta a la 
seva forma de ser”. Pérez va destacar l’aroma poè tica 
i melancòlica que desprenen els quadres de Capella, 
un artista que treballava sempre per la nits, ja que du-
rant el dia regentava la ferreteria familiar –d’aquí el títol 
de la conferència, ‘ferro’ de dia i ‘oli’ de nit. Aquesta 
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realitat va marcar l’estil i els temes del pintor, prefe-
rentment interiors, natures mortes, autoretrats i re-
trats, especialment de la seva dona M. Pilar Quintana. 
“Després d’un llarg camí, Capella va trobar el seu 
propi estil a partir dels anys vuitanta, caracteritzat 
per la simplicitat de les línies, l’eliminació de tot 
allò superfl u i l’harmonia de les formes”, va explicar 
Pérez, qui va destacar la capacitat del pintor d’incor-
porar i transformar l’herència rebuda, creant un estil 
“únic i irrepetible” VIDEO A LAVEU.CAT | LG
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Quan la violència sexual és una 
eina de terror i neteja ètnica
‘Encara hi ha algú al bosc’ rescata testimonis de dones a la guerra de Bòsnia

Si estàs interessat/da, demana’ns més informació: 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
C. Alt de Sant Pere, 73 · 08110 - Montcada i Reixac
Telèfon: 935 648 505 · Mòbil: 663 733 822
A/e: tec_ocupacio7@montcada.org · www.montcada.cat

Busques feina?

Vols millorar-la?

Estàs preparada?

Desfasat?

Estancada?

Desorientat?

No saps cap on anar?

Resol els dubtes!

Participa al 
programa i avança!UbicatUbicat

*“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

Programa d’acompanyament a la inserció i suport 

ocupacional per a la inclusió social pensat per a tu.

UN CAFÈ AMB EL SERVEI LOCAL DE CATALÀ

12 de març,
a les 11 h

En directe a l’Instagram de 

les biblioteques de Montcada

i Reixac (@bibsmir).

UN CAFÈ AMMB B EL SERVEI I LOLL

En sèrio o de debò? 

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

Teniu dubtes

amb el català? 
Participeu en aquest nou 

espai mensual per parlar 

sobre dubtes lingüístics 

d’expressions quotidianes.

El novembre de 2020 va fer 25 
anys que va acabar la guerra 
dels Balcans, durant la qual en-
tre 25.000 i 50.000 nenes i dones 
van ser violades com a estratègia 
de neteja ètnica. Els focus i les cà-
meres ja no hi són. Però, ha aca-
bat el confl icte per a les supervi-

vents i per als fi lls i fi lles nascuts 
d’aquelles violacions? Aquest 
és el punt de partida de l’obra 
‘Encara hi ha algú al bosc’, que 
es podrà veure el 13 de març al 
Teatre Municipal (20h). Més en-
llà de refl ectir les atrocitats ocor-
regudes, l’obra porta el públic a 
refl exionar sobre l’actitud d’Euro-

pa davant del confl icte i sobre la 
necessitat de les víctimes de viure 
amb dignitat. 

Contra l’oblit. L’espectacle, dirigit 
per Joan Arqué, amb dramatúrgia 
d’Anna M. Ricart, combina el tea-
tre documental amb projeccions, 
humor negre i música en directe. 
L’impacte i la crue sa de la guerra es 
fan presents mitjançant les paraules 
d’algunes supervivents, encarnades 
per les actrius Ariadna Gil, Montse 
Esteve i Judit Farrés. L’actitud dels 
personatges, la seva forma de par-
lar i els seus records són sufi cients 
per reviure aquell infern que els 
culpables intenten enterrar o ne-
gar, com fa un dels condemnats 
pel Tribunal Internacional, inter-
pretat per Òscar Muñoz. Ell, com 
Farrés, es desdoblen en diversos 
personatges per completar el retrat 
d’un país  amb una ferida oberta, 
on moltes dones tenen com a ve-
ïns els seus violadors. Una obra 
dura sobre la necessitat de les víc-
times de no caure en l’oblit.

Laura Grau | Redacció

Ariadna Gil és una de les actrius que dona veu a algunes supervivents de la violència sexual
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La Festa Major tindrà un 
espai dedicat a grups locals
La Regidoria de Cultura i Patri-
moni està treballant en el progra-
ma de la Festa Major 2021, una 
cita que estarà marcada per la 
pandèmia i que serà molt dife-
rent d’edicions anteriors. En no 
poder centralitzar els concerts a 
l’Espai Poblet, la idea és plante-
jar diferents escenaris en espais 
acotats a l’aire lliure, tal com es 
va fer al programa La Cultu-
ra en Marxa el passat estiu. Un 
d’aquests espais estarà dedicat a 

l’actuació d’artistes i grups locals. 
Els organitzadors fan una crida 
perquè participin en aquest espai, 
que encara no té lloc assignat ni 
dates, qüestions que dependran 
de la resposta dels grups. Els in-
teressats han d’enviar un correu 
fi ns al 26 de març a l’adreça cul-
tura@montcada.org, amb el nom 
del conjunt i el dels seus compo-
nents, l’estil de música, la durada 
del concert, el catxet i les necessi-
tats tècniques | LG

TEATRE DOCUMENTAL

Amb més d’un centenar de concerts en la seva primera gira, ‘Strad, el 
violinista rebelde’ ha entusiasmat crítica i públic. Jorge Guillén, nom 
real d’aquest músic, està considerat un dels més virtuosos del moment. 
L’artista actuarà amb la seva banda al Teatre Municipal el 14 de març 
per presentar el seu darrer espectacle ‘Mundos opuestos’,  una propos-
ta per a tots els públics que fusiona temes propis amb clàssics del rock, 
fl amenc, pop i música clàssica (18h). 
Jorge Guillén va conèixer la música des de ben petit gràcies al seu on-
cle, un catedràtic especialitzat en violins, que li va descobrir aquest ins-
trument. Les seves grans dots per a la música li van obrir les portes de 
l’Orquestra Reial de Madrid, on podia haver desenvolupat una carrera 
tradicional, però l’artista va optar per investigar altres camins. Va ser el 
violinista del grup de heavy metal Extremoduro i, actualment, compagi-
na els seus concerts en solitari amb actuacions en diferents grups del 
músic internacional Ara Malikian, amb qui va millorar la seva tècnica 
damunt de l’escenari. En el seu darrer espectacle ‘Strad’, l’artista i la 
seva banda donen un gir de 360º als instruments clàssics i els apropen 
al públic a través d’una posada en escena contundent | LG

‘Strad, el violinista rebel’ 
aterra al Teatre Municipal 
El músic presenta l’espectacle ‘Mundos opuestos’
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El polígon de la Ferreria i el 
barri de Terra Nostra són, des 
de fa 32 anys, el centre d’ope-
racions de l’equip de marxa 
atlètica del Centre d’Alt Ren-
diment (CAR) de Sant Cugat. 
Els marxadors s’entrenen dos 
cops a la setmana –dimecres 
i dissabte al matí– en dos cir-
cuits, un de 4 quilòmetres per 
l’avinguda del Progrés i un al-
tre de 10 quilòmetres que tam-
bé discorre per diversos carrers 
de Terra Nostra. 

El responsable i tècnic del con-
junt de marxa de la Federació 
Catalana d’Atletisme (FCA) és 
Valentí Massana, un dels mar-
xadors més guardonats inter-
nacionalment que ja s’entrena-
va a Montcada i Reixac quan 
estava en actiu sota les direc-
trius de Josep Marín, un altre 
dels referents en aquesta moda-
litat atlètica: “Vam descobrir 
el polígon als anys 90. És un 
lloc ideal perquè està a prop 

del CAR i és relativament 
pla, un fet que ens permet fer 
entrenaments amb un cert 
impacte en els resultats de la 
competició”. 
En l’actualitat, Massana diri-
geix un grup de prop d’una 
desena d’atletes, entre els quals 
hi ha esportistes becats al CAR 
i d’altres que pertanyen a Club 
Muntanyenc de Sant Cugat. 
Mario Viñas, de 24 anys, és un 
dels tres marxadors amb més 
projecció de l’equip de la FCA. 

Al darrer Campionat d’Espa-
nya, disputat el 13 de febrer a 
Sevilla, va acabar a la cinquena 
posició a la prova de 50 quilò-
metres, amb un registre de 4 ho-
res i 2 minuts. “Estic pendent 
de ser convocat per l’equip 
estatal per anar al Campio-
nat d’Europa. Seria el meu 
primer torneig internacio-
nal”, explica Viñas, que porta 
sis anys al CAR. “M’agrada 
molt venir a Montcada per-
què podem fer una volta de 

10 quilòmetres per un recor-
regut molt amè. A més, els 
veïns són molt simpàtics i ens 
donen molts ànims”, ha indi-
cat el marxador. 

Valors. Durant l’entrenament, 
Massana acompanya els seus 
atletes en bicicleta per donar-los 
les instruccions tècniques i faci-
litar-los l’avituallament. “És un 
grup heterogeni amb objectius 
diversos, però a tots els intento 
transmetre valors com l’espe-

rit de sacrifi ci, la voluntat i la 
paciència”, afi rma el tècnic, qui 
recorda que la marxa atlètica és 
una disciplina que consisteix a 
caminar el més ràpid possible, 
sense perdre el contacte amb el 
terra de manera visible.
Juntament amb els atletes i el cos 
tècnic, també es desplaça una 
persona del Departament de 
Fisiologia i Valoració Funcional 
del CAR Sant Cugat. La seva 
fi nalitat és contribuir a millorar 
el rendiment físic dels espor-
tistes. Així, quan Mario Viñas 
estava preparant la seva partici-
pació al Campionat d’Espanya, 
el polígon de la Ferreria va ser 
l’escenari del test de confi rma-
ció d’una distància de 40 quilò-
metres. “Valentí havia marcat 
un ritme d’entrenament i nos-
altres li preníem una mostra 
de sang cada 10 Km per cor-
roborar que realment era el 
que havia de seguir”, explica 
Montse Banquells, infermera de 
l’equip de la marxa del CAR 
Sant Cugat.

Esports
laveu.cat/esports

VIDEO A LAVEU.CAT

ATLETISME
‘La Veu’ segueix l’entrenament de 
l’equip de marxadors del Centre d’Alt 
Rendiment per carrers del municipi

ATLETISME
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‘L’emplaçament és 
ideal perquè està 
a prop del CAR i és 
relativament pla’, diu 
Valentí Massana

La Ferreria, centre d’operacions de 
l’equip de marxa del CAR Sant Cugat

Valentí Massana acompanya els marxadors en bicicleta mentre entrenen a Montcada per donar-los instruccions tècniques i l’avituallament

Els carrers del polígon i del barri de Terra Nostra són, des de fa 32 anys, l’espai on s’entrenen els atletes dos cops per setmana

Sílvia Alquézar | La Ferreria La marxa atlètica 
consisteix a caminar 
el més ràpid possible 
sense perdre el 
contacte amb el terra
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Carles Cera, de la Joventut At-
lètica Montcada, ha guanyat la 
medalla d’or al Campionat de 
Catalunya màsters a la catego-
ria M35, amb un temps de 8 
minuts, 50 segons i 65 centè-
simes. El seu company d’equip 
Juan Luis Ramón ha quedat 
tercer (8’55’’17) i Daniel Rue-
da, quart (8’58’’92). 
El campionat es va disputar el 
28 de febrer al Palau Sant Jor-
di, a Barcelona. “Estem molt 
contents perquè tots hem fet 
la millor marca personal de 
la temporada i, en el cas de 
Daniel, ha batut el seu rè-
cord personal baixant dels 
9 minuts”, ha manifestat Ra-
món, capità de l’equip. També 
hi van participar Joan Men-
gual, que va abandonar per 
problemes físics a falta d’un 
quilòmetre a la prova de M35; 
Albert Dausà va acabar al 8è 
a la categoria M40 (9’06’’37), 
fent marca personal, i a la cur-

sa M45, Pere Ordóñez va ser 
5è (9’35’’16) i Juan Raya, 11è, 
batent també el seu registre 
personal (10’01’’94). 
El pròxim objectiu de la JAM 

serà el Campionat d’Espanya 
de cros, que es disputarà a Còr-
dova el 14 de març. La JAM hi 
participarà amb l’equip M35 i 
l’M45. 

D’esquerra a dreta, Cera, Lopo i Rueda durant la cursa M35 al Campionat de Catalunya

Juan L. Ramón Lopo ha quedat tercer i Daniel Rueda, quart (35-39 anys)

Carlos Cera, or en els 3.000 
als màsters de Catalunya
Sílvia Alquézar | Redacció

JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA
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Coneix què és i per a què et pot servir formar part de Montcada Emprèn

Pròxima sessió:
17 de març, de 16 a 17.30 h

Informació a:

Sessió informativa d’emprenedoria

672 622 758
montcadaempren@montcada.org

BÀSQUET

Acord entre la UB MiR 
i la Fundació Adimir
Els infants entrenaran tots els dijous a partir del mes d’abril

La Fundació Adimir ha am-
pliat el projecte de socialitza-
ció i formació dels seus usua-
ris a través de l’esport, iniciat 
el passat mes de febrer amb 
l’acord de col·laboració amb 
el FB Montcada. L’associació 
de discapacitats va signar el 3 
de març a la seva seu, a Terra 
Nostra, un nou conveni amb 
una entitat esportiva del mu-
nicipi, en aquesta ocasió amb 
la UB MiR, que permetrà als 
infants entrenar a bàsquet tots 
els dijous a la tarda a partir del 
mes d’abril. 
“Estem molt agraïts al club 
de bàsquet perquè els nostres 
usuaris, la majoria de l’espec-
tre autista, podran fer una 
altra activitat”, ha explicat la 
presidenta de la Fundació, Ca-
rolina Ibáñez. Per la seva ban-
da, el president de la UB MiR, 
Carles Vilalta, ha destacat “el 
gran aprenentatge que repre-
sentarà per als infants d’Adi-
mir i els jugadors del nostre 
club. Per aquest motiu, hem 
batejat la iniciativa amb el 
lema ‘Aprenem de tu’”.

Eleccions. L’acord amb Adimir 
ha estat l’últim projecte de l’ac-
tual junta de la UB MiR. El 
club iniciarà al maig el procés 
electoral per escollir els nous re-
presentants. L’actual president 
ha avançat que es presentarà a 
la reelecció amb un equip to-
talment renovat. Vilalta ha fet 
un balanç positiu dels últims 
quatre anys, tot destacant que 
han fet realitat els objectius ini-
cials: “Hem potenciat la base, 
tots els entrenadors tenen ti-
tulació, l’escoleta és gratuïta 
i hem aconseguit l’ascens del 
primer equip a Segona”. 
A nivell econòmic, el presi-
dent assegura que el club gau-
deix d’uns comptes “sanejats 
i transparents que ens han 
permès seguir pagant amb 
normalitat els entrenadors 
aquesta temporada i l’an-
terior”. En l’aspecte social, 
la UB MiR ha iniciat durant 
aquest mandat diverses col-
laboracions amb entitats com 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer, Sin teta hay paraíso 
i la Societat Esportiva de l’Es-
panyol. 

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

Els representants de la Fundació Adimir i la UB MiR van signar l’acord el 3 de març a Terra Nostra
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La publicació del reportatge 
sobre la gestió del CD Mont-
cada al número anterior de La 
Veu ha generat polèmica. L’ex-
gerent del club, Pablo Nazabal, 
ha respost les crítiques que ha 
rebut per part de l’actual junta 
directiva i de l’anterior presi-
dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
sobre la seva feina al club verd, 
la temporada 2018-2019. 
L’empresari argentí ha lamen-
tat que se l’inculpi dels proble-
mes econòmics que té l’entitat 
i ha assenyalat Sanchís com el 
principal causant d’aquesta si-
tuació.  “Després de tres anys 
m’acusen d’haver-los enga-
nyat a tots, però qui hauria de 
donar explicacions als socis és 
‘Tato’”, ha manifestat Nazabal, 
qui ha acusat l’expresident d’ha-

ver retirat suposadament 3.000 
euros del compte corrent d’una 
subvenció municipal que, se-
gons l’argentí, havia de retor-
nar en quotes. Sobre aquest 
afer, Sanchís afi rma que té la 
consciència tranquil·la: “Els 
diners es van destinar a pa-
gar el deute a tres jugadors de 
la temporada anterior”.

‘Falta de sinceritat’. Respecte 
al seu compromís amb el CD 
Montcada, Nazabal assegura 
que la directiva no va ser since-
ra sobre el deute real que tenia 
el club. “Em vaig comprome-

tre a garantir una viabilitat 
econòmica, però després va 
resultar que els impagaments 
eren cinc vegades més elevats 
del que m’havien dit”, ha ex-
pressat Nazabal. L’exgerent 
del club verd ha posat com a 
exemple la factura amb la mar-
ca de roba esportiva Joma que, 
segons l’exdirigent, “em van 
informar que era de 6.000 eu-
ros, quan en realitat n’era de 
23.000”. 

Contracte. Nazabal va signar 
un contracte amb el club verd 
per cinc temporades, però el 
CD Montcada el va rescindir el 
primer any. “La meva obliga-
ció era que l’equip competís i 
ho vaig complir. El pacte deia 
que la meva responsabilitat 
era acabar les cinc tempora-

des sense que el club desapa-
regués”, ha dit Nazabal, qui 
explica que, quan es va trencar 
l’acord, va descartar la possibi-
litat de presentar una denún-
cia contra el CD Montcada 
davant la falta de solvència de 
l’entitat. “Si tenen algun pro-
blema, que vagin a la justícia 
i ho denunciïn. Jo ho podria 
haver fet, però no ho vaig fer 
perquè el contracte estava 
avalat amb els seus bens per-
sonals”, ha dit Nazabal, qui 
s’ha mostrat decebut en consi-
derar que no va rebre el suport 

necessari per gestionar el club. 

‘Experiència Montcada’. L’exdi-
rectiu també ha parlat del pro-
jecte per promocionar jugadors 
estrangers al futbol europeu. 
En referència a la precària si-
tuació en què vivien els joves 
durant la seva etapa al CD 
Montcada, l’empresari argen-
tí assegura que la directiva no 
va complir els compromisos 
adquirits: “Me’ls vaig haver 
d’endur a casa meva perquè 
el club no els havia aconse-
guit residència”. 
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FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’exgerent denuncia la falta de transparència dels números reals del club

Nazabal es defensa i diu 
que ‘Tato’ Sanchís és qui
ha de donar explicacions

‘Els impagaments eren 
cinc vegades més 
elevats del que van dir’

Nazabal, durant la seva intervenció el dia de la presentació de la plantilla, la temporada 2018-19

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 
I INFORMACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
del 15 al 24 de març

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
del 17 al 24 de març

Per a informació i visites a les escoles i instituts, adreceu-vos a als centres educatius.
Consulteu les guies educatives de primària i secundària a www.montcada.cat



231a quinzena | Març 2021 23Esports

R
AÜ

L 
R

IV
AS

El sènior del FS Montcada reprèn 
la competició amb dues victòries

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR CATALANA

Els de Juanjo Amigo han guanyat el Pineda de Mar (3-2) i el Riudellots (2-3)

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL

L’equip d’Àlex Navalón s’ha 
classifi cat per al play-off pel 
títol de la Divisió d’Honor 
Estatal després de guanyar el 
27 de febrer el Mataró per 5-4 
en un matx emocionant en-
tre dos rivals que aspiraven 
a una de les quatre places del 
subgrup 3B. Els montcadencs 
han passat a la ronda següent 
com a tercers, amb 28 punts.
El capità, Àlex Andrés, ha 
destacat el paper del tècnic, 
qui va agafar l’equip al setem-
bre amb l’objectiu d’esborrar 
la mala imatge de la campanya 
anterior, en què el Montcada 
va quedar últim, però no va 
baixar perquè la competició 

no es va poder fi nalitzar per 
la pandèmia. “Hem canviat 
el xip i enguany hem lluitat 
per estar a dalt”, ha dit. Per 
la seva banda, l’entrenador ha 
posat en valor el gran esforç 
de la plantilla. “Ha anat de 
menys a més i s’ha convertit 
en una pinya”, ha manifestat 
Navalón. De cara a la propera 
fase, el tècnic creu que el més 
important és que els joves gau-
deixin amb els pròxims partits, 
en què s’hauran d’enfrontar al 
Barça, Les Corts, l’Alcoletge i 
L’Hospitalet. “Intentarem fer-
ho el millor possible i mante-
nir el pavelló com un fortí”, 
ha comentat.

VIDEO A LAVEU.CAT

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip d’Álex Navalón s’ha classifi cat com a tercer del subgrup 3B, després de vèncer el Mataró (5-4) a l’última jornada 

L’FS Montcada jugarà la fase pel títol

Sergio González, convocat 
de nou amb Espanya
El montcadenc Sergio González 
ha estat convocat de nou amb la 
selecció espanyola de futbol sala 
per disputar els dos pròxims par-
tits de classifi cació per a l’Europeu 
del 2022. L’ala del Valdepeñas 
s’ha mostrat molt il·lusionat amb 
la convocatòria, que va començar 
el 28 de febrer i s’allargarà fi ns al 
10 de març. L’equip estatal jugarà 

el dia 6 a Eslovènia i el 9, a Letò-
nia. Espanya lidera el grup 6 amb 
dues victòries i té un partit ajornat 
contra Suïssa, que es disputarà a 
l’abril. González va debutar amb 
el combinat estatal el passat 2 
de febrer, al matx del preeuropeu 
jugat contra Eslovènia a Madrid i 
que va acabar amb victòria local 
per 3 a 1 | SA 

L’eufòria es va desbordar entre la plantilla del juvenil A del FS Montcada després de la victòria contra el Mataró al pavelló MIquel Poblet
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Després de quatre mesos d’in-
activitat per les mesures anti-

covid, el sènior A del FS Mont-
cada ha reprès la competició 
amb dues victòries. El conjunt 

de Juanjo Amigo va guanyar 
el Pineda de Mar per 3-2 al 
matx disputat el 20 de febrer 
al pavelló Miquel Poblet i, a la 
jornada següent, va superar el 
Riudellots per 2-3. L’entrena-
dor s’ha mostrat content pels 
resultats i  per l’actitud de la 
plantilla. “Han estat dues 
victòries molt treballades. 
L’equip té caràcter i ha de-
mostrat que és capaç de su-
perar situacions difícils”.

Classifi cació. Aquests triomfs 
han situat el sènior A al 5è lloc 
de la classifi cació al grup 1 de 
la Divisió d’Honor Catalana, 
amb 9 punts, empatat amb el 
Vilafant i el Manlleu. Al cap-
davant de la taula hi ha dos 
equips amb 10 punts, el FS Ri-
pollet i FS Lloret. El FS Mont-
cada s’enfrontarà a aquest úl-
tim el 6 de març (18h) a casa. 
“És un dels partits més com-
plicats ja que tindrem da-
vant un equip amb jerarquia 
i veterania”, opina Amigo.

Sílvia Alquézar | Redacció

El pivot Víctor Sánchez en una acció del partit contra el Pineda de Mar al pavelló Miquel Poblet

SELECCIÓ



 Matías Zacarías ‘Team Mati’
Després d’acabar el batxillerat a La Salle Montcada va decidir apostar per la música. Al 2015, el jove 
de Can Cuiàs, d’origen argentí, va autoproduir-se alguns temes de gèneres urbans i al 2016 va fi txar 
per Flow Records, la discogràfi ca del músic i productor Henry Méndez, que va convertir-se en el seu 
mentor. Al 2017 va publicar ‘Ella Siente’, un dembow urbà amb el propi Méndez, una cançó que va 
recórrer bona part de les discoteques de tota Espanya. “Aquell tema seria l’inici de l’èxit que es 
confi rmaria al 2019”, recorda. Ara, amb 27 anys, és ja un cantant de gènere urbà amb una gran 
projecció internacional gràcies a temes com ‘Choke’, amb l’artista portorriqueny Chimbala o ‘Tanto 
Fronteo’, amb el raper argentí Zaramay. Junts han aconseguit ser número 1 de les llistes musicals 
a Puerto Rico i Argentina, i ser tendència a 14 països de Llatinoamèrica, desbancant grups com 
Maluma i sumant milions de reproduccions a les plataformes digitals.

‘Ser tendència ja no depèn 
de grans discogràfi ques’

Què ha viscut des que va sortir 
el tema ‘Ella quiere’ amb Henry 
Méndez, al 2019?
Aquell any va ser increïble. Vaig 
fer una gira estatal, amb prop d’un 
centenar de concerts. Compondre 
i cantar és el que més m’omple. 
He gaudit, senzillament. L’únic 
canvi és que Team Mati ha passat 
de ser un artista a una marca 
que agrada i que, a més a més, 
monetitza.
I ara ja és internacional.
No puc descriure amb paraules 
la felicitat que sento des de casa 
quan publico un tema i l’endemà 
m’assabento que explota amb gran 
èxit a Llatinoamèrica.
Però el seu lloc és a Can Cuiàs i 
no renuncia als seus orígens...
La meva família i la meva gent 
estan aquí. Hi porto 20 anys. De 
res serveix que visqui lluny si no 

sóc feliç. Un ha de ser d’on se sent 
estimat. 
Les darreres col·laboracions han 
ajudat a projectar la seva marca. 
Si algú pensava que l’èxit de la 
meva música era una qüestió de 
sort, ara ha entès que Team Mati 
té talent. Sumar la col·laboració de 
Zamaray, el raper més important 
d’Argentina, o de Chimbala, de 
Puerto Rico, ja no és casualitat.
Com explica aquest èxit musical?
Hi dono moltes voltes i encara no 
he trobat una explicació (somriu). 
El mèrit és que darrere nostre no hi 
ha multinacionals que inverteixen 
milions i milions de dòlars perquè 
la seva música s’escolti. Hem 
demostrat que ser tendència ja no 
depèn de grans discogràfi ques.
I quina és la fórmula?
Parteixo de continguts que puguin 
trascendir, de l’actualitat al món, de 

la meva realitat i la del públic i de 
l’anàlisi dels ritmes. Després, amb 
la discogràfi ca, hi afegim el cor.

Els ritmes de rap i trap l’apropen 
a la gent del carrer.
Els meus temes també volen 
demostrar que les lluites de 
la perifèria poden servir per 
aconseguir coses importants. I 
la gent necessita música a les 
seves vides que transforma en 
sentiments.
Què caracteritza les seves lletres?
Faig palesa la situació de l’extraradi. 
Abans, de forma més local i, ara, 

en un món més global. Una part 
del meu públic és la gent de barri.
S’identifi ca amb el públic.
Participo activament a les xarxes 
i em sento a gust als barris, que 
són els que m’enriqueixen amb 
les seves reivindicacions. Un ha 
de lluitar pel que vol i sóc molt 
conscient del patiment que existeix 
en els suburbis. Però, per més 
dura que sigui la situació, la gent 
pot viure moments de felicitat 
gràcies a la música.
‘Siente’, amb el raper andal·lús 
Haze, va ser un tema que va calar 
fort en ple confi nament.
És un rap amb fusió fl amenca 
que es va llençar sense publicitat 
ni videoclip quan la gent estava 
tancada a casa. Va ser un crit 
humil i ple de sentiments que va 
representar el debut d’El Acá, una 
veu trencada que marca la cançó.

Com li ha afectat el 2020 i com 
es presenta el 2021?
La pandèmia ens ha superat a 
tots. Només vaig poder fer 20 
concerts a l’estiu i cantar al festival 
Starlight de Marbella. Aquest any, 
en canvi, hem començat forts amb 
l’estrena el dia d’Any Nou de ‘Tanto 
Fronteo’, amb el raper Zaramay, 
que va arribar a ser número 1 a 
les llistes musicals de l’Argentina 
i que suma més de tres milions 
de reproduccions entre Spotify i 
Youtube.
La llibertat d’expressió en la 
música està en entredit?
En aquest país és una realitat. La 
llibertat no pot dependre de la lletra 
que cantem els músics. Som lliures 
d’expressar el que sentim. En el 
meu cas, sóc respectuós amb el 
contingut dels temes que componc.

VIDEO-REPORTATGE A LAVEU.CAT

‘Les lluites des de la 
perifèria poden servir 
per aconseguir coses 
importants’

Músic urbà

A títol personal
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